
Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Yhdistä Philips Hue White Ambiance Explore ‑riippuvalaisin Philips

Hue -järjestelmääsi. Sen luonnollisen valkoinen valo antaa

energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja

rentoutumaan. Voit kohdistaa valon sinne, missä sitä eniten

tarvitset.

Valoa tunnelmallisiin hetkiin

• Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta viileään
päivänvaloon

• Rentoudu, lue, keskity tai hanki energiaa valaistusvaihtoehdoilla

• Himmennys ei vaadi asennusta

• Säädä valaistusta helposti ja langattomasti mukana tulevan
himmenninkytkimen avulla

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

• Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

• Herää ylös ja nukahda luonnollisesti

• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin

• Määritä ajastukset sinulle sopiviksi

Explore-
riippuvalaisin

Hue White -tunnelmavalo

Sisältää himmentimen

E27

White

Älykäs ohjaus Hue Bridge -

sillan avulla*

8718696176191



Kohokohdat
Luo oma tunnelmasi

Voit valita minkä tahansa valkoisen
sävyn ja luoda kotiisi tunnelmallisen
valaistuksen lämpimän tai viileän
valkoisen sävyillä. Nauti eri tyyleistä eri
vuodenaikoina – kirkas valkoinen valo
tuo mieleen kevään, lämmin valkoinen
kesäauringon ja viileä valkoinen talven.

Valaistusta päivän rutiineihin

Valo vaikuttaa mielialaamme ja
käyttäytymiseemme. Philips Huen
avulla voit tehdä päivärutiineistasi
nautinnollisia hetkiä. Unohda
aamukahvi ja valmistaudu päivään
kirkkaassa viileän valkoisessa
päivänvalossa, joka antaa energiaa niin
keholle kuin mielellekin. Ylläpidä
keskittymiskykyä hienosäädetyllä
kirkkaalla valkoisella valolla tai
rentoudu illalla kevyesti hehkuvassa
lämpimän valkoisessa valossa.

Himmennys ei vaadi asennusta

Nauti Philips Hue-valojen taatusti
vaivattomasta himmennyksestä. Ei liian
kirkasta tai liian pimeää, vaan juuri
oikea valaistus. Johtoja, sähköasentajia
tai asennuksia ei tarvita

Sisältää himmenninkytkimen

Voit hallita valkoista
tunnelmavalaistusta helposti
paristokäyttöisen Philips Hue -
himmenninkytkimen avulla. Selaa
neljää eri valaistusasetusta on-
painiketta painamalla ja säädä
valaistuksen himmennystä helposti.
Himmenninkytkimen voi kiinnittää
langattomasti mihin tahansa sen
pienen ja tyylikkään telakan ansiosta.
Käytä kauko-ohjaimena tai
valokytkimenä seinää vasten ja nauti
haluamastasi valaistusvaihtoehdosta
joka päivä. Voit liittää jopa 10 Hue-
valoa yhteen himmenninkytkimeen.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
saat loputtomasti erilaisia
valaistusmahdollisuuksia.

Helpota heräämistä ja nukahtamista

Philips Hue auttaa käynnistämään
päivän mukavasti ja virkeästi. Valon
kirkkaus lisääntyy vähitellen
muistuttaen auringonnousua ja auttaa
sinua heräämään ilman kovaäänistä
herätyskelloa. Aloita päiväsi oikealla
tavalla. Illalla lämmin valkoinen valo
auttaa sinua rentoutumaan ja
nukahtamaan nopeammin.
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Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin
ulkopuolellakin

Philips Hue iOS- ja Android apps -
sovellusten avulla voit säätää
valaistusta etäyhteyden välityksellä

missä tahansa oletkin. Voit tarkistaa,
unohtuivatko valot päälle lähtiessäsi tai
kytkeä ne päälle, jos teet myöhään
töitä. Vaatii yhteyden Philips Hue -
sillan kanssa.

Sinulle sopivat ajastukset

Philips Hue app -sovelluksen
ajastustoiminnon avulla voit antaa
vaikutelman siitä, että olisit kotona,
vaikka oletkin muualla. Määritä valot
syttymään saapuessasi kotiin tai
määritä eri huoneiden valot syttymään
eri aikaan. Voit myös asettaa valot
sammumaan vaiheittain illalla niin,
ettei sinun tarvitse itse muistaa
sammuttaa niitä. Vaatii yhteyden
Philips Hue -sillan kanssa.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Neljä erilaista valaistusvaihtoehtoa:
Kyllä

• Epäsuora valo: Kyllä

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä

• Hue-kytkin: Kyllä

• Sisältää Hue-kytkimen: Kyllä

• Sisältää LED-lamput: Kyllä

• Sopii täydellisesti tunnelman
luomiseen: Kyllä

• Voidaan yhdistää Philips HUE -
siltaan: Kyllä

• ZigBee-valoyhteys: Kyllä

• Keskipiste: ei

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Keittiö

• Tyyppi: Riippuvalaisin

• EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

• Enimmäiskorkeus: 243 cm

• Vähimmäiskorkeus: 43,6 cm

• Pituus: 18,1 cm

• Nettopaino: 1,650 kg

• Leveys: 18,1 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta
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Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia

• Valaisimen kokonaisvalovirta
(piilotettu): 806 lm

• Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 806 lm

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 60 W

• Hehkulampputekniikka: 230 V

• Valon väri: 2 200–6 500 K, valkoinen
Hue-tunnelmavalo

• Verkkovirta: 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: ei

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: F

• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Kanta/kupu: E27

• Mukana toimitettavan lampun teho:
6W

• Vaihtolampun enimmäisteho: 9.5 W

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

• Valovirta, kun värilämpötila on
2 700 K (käyttövalmis asetus): 570 lm

• Valovirta, 4 000 K: 800 lm

• Valonlähteen vaihdettavuus:
Replaceable LED light source by end-
user

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696176191

• Nettopaino: 1,650 kg

• Bruttopaino: 2,680 kg

• Korkeus: 345,000 mm

• Pituus: 248,000 mm

• Leveys: 393,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005976101

8718696176191

Julkaisupäivä: 2021-08-28
Versio: 0.186

© 2021 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai
takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-
kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com


